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Amendement  1 

Reinhard Bütikofer, Keith Taylor 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Piraterij op zee 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging H 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

H. overwegende dat de voortdurende 

politieke instabiliteit in Somalië een van de 

oorzaken van piraterij vormt en bijdraagt 

tot het probleem, en dat piraterij door 

sommige Somali's nog steeds wordt gezien 

als een rendabele en levensvatbare bron 

van inkomsten; 

H. overwegende dat de voortdurende 

politieke instabiliteit in Somalië een van de 

oorzaken van piraterij vormt en bijdraagt 

tot het probleem; 

Or. en 
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Amendement  2 

Reinhard Bütikofer, Keith Taylor 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Piraterij op zee 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging I bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 1 bis. overwegende dat de 

veiligheidtoestand en de militaire situatie 

in Somalië gevaarlijk en onvoorspelbaar 

blijven; dat de Somalië-missie van de 

Afrikaanse Unie (AMISOM) erin 

geslaagd is de islamitische militie 

Shabaab terug te dringen en pas onlangs 

100 soldaten in Baidoa heeft ingezet; dat 

Kenia onlangs een militaire inval heeft 

gedaan in het Zuid-Centraal Somalië 

maar er niet in geslaagd is Al-Shabaab 

definitief te verslaan; dat het Ethiopische 

leger in februari 2012 invallen heeft 

gedaan in de Hiraan-regio en de Bay-

regio; dat Human Rights Watch bekend 

heeft gemaakt dat Ethiopische 

strijdkrachten en milities die trouw zijn 

aan de federale overgangsregering zich 

schuldig hebben gemaakt aan 

schendingen van de mensenrechten, 

marteling, willekeurige hechtenis, 

standrechtelijke executies en onwettige 

represailles tegen burgers;  dat het 

buurland Eritrea door de VN-groep voor 

het toezicht op de naleving van sancties 

ervan beschuldigd is wapens, training en 

financiële steun te hebben geleverd aan 

Al-Shabaab en daarmee het 
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wapenembargo van de VN te hebben 

geschonden; 

Or. en 
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Amendement  3 

Reinhard Bütikofer, Keith Taylor 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Piraterij op zee 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging K 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

K. overwegende dat het piraterijprobleem 

ook negatieve gevolgen heeft voor de hele 

regio, waar visserijactiviteiten geregeld 

zijn bij een aantal bilaterale en 

multilaterale visserijovereenkomsten en 

een gevaarlijke onderneming zijn 

geworden, niet alleen voor EU-vaartuigen 

die bijvoorbeeld in de wateren van de 

Seychellen vissen op grond van de 

partnerschapsovereenkomst inzake visserij 

tussen de EU en de Republiek der 

Seychellen, maar ook voor de plaatselijke 

vissers aan wie de EU sectorale steun 

verleent en voor wie zij  dus een 

maatschappelijke verantwoordelijkheid 

draagt; dat plaatselijke vissers niet over 

dezelfde financiële en personele middelen 

beschikken om zich te beschermen tegen 

piraterij; 

K. overwegende dat het piraterijprobleem 

ook negatieve gevolgen heeft voor de hele 

regio, waar visserijactiviteiten geregeld 

zijn bij een aantal bilaterale en 

multilaterale visserijovereenkomsten en 

een gevaarlijke onderneming zijn 

geworden, niet alleen voor EU-vaartuigen 

die bijvoorbeeld in de wateren van de 

Seychellen vissen op grond van de 

partnerschapsovereenkomst inzake visserij 

tussen de EU en de Republiek der 

Seychellen, maar ook voor de plaatselijke 

vissers aan wie de EU sectorale steun 

verleent en voor wie zij  dus een 

maatschappelijke verantwoordelijkheid 

draagt; dat plaatselijke vissers niet over 

dezelfde financiële en personele middelen 

beschikken om zich te beschermen tegen 

piraterij; dat vissersschepen uit talrijke 

landen van de chaos in Somalië gebruik 

hebben gemaakt door sinds 1990 in de 

Somalische 200 mijlszone voor de kust te 

vissen en aldus de bestaansmogelijkheden 

van de Somalische vissers hebben 

ondermijnd; 

Or. en 
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Amendement  4 

Reinhard Bütikofer, Keith Taylor 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Piraterij op zee 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging L bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 L bis. overwegende dat de Hoorn van 

Afrika en met name Somalië getroffen 

zijn door een ernstige hongersdood die 

veroorzaakt werd door droogte en geleid 

heeft tot een ernstige humanitaire crisis 

waarvan meer dan 12 miljoen mensen in 

de regio en meer dan 7,5 miljoen in 

Somalië het slachtoffer zijn; dat de 

hongersnood niet alleen vele dodelijke 

slachtoffers heeft geëist, maar ook heeft 

geleid tot een enorme 

vluchtelingenstroom naar de buurlanden 

Kenia en Ethiopië; dat de Commissie de 

humanitaire steun heeft verhoogd van 9 

miljoen euro in 2008 tot 46 miljoen in 

2009, maar die steun vervolgens heeft 

verlaagd tot slechts 35 miljoen in 2010 en 

30 miljoen in 2011; dat de Commissie pas 

na de verwoestende droogte in de zomer 

van 2011 haar humanitaire 

steunverlening heeft opgetrokken naar 77 

miljoen euro;  

Or. en 
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Amendement  5 

Reinhard Bütikofer, Keith Taylor 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Piraterij op zee 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging N 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

N. overwegende dat de EU er met haar 

pogingen de piraterij te bestrijden 

weliswaar in geslaagd is de verscheepte 

ladingen van het Wereldvoedselprogramma 

(WPF) en van de Somalië-missie van de 

Afrikaanse Unie (AMISOM) te 

beschermen, maar dat een verdere inzet 

nodig is zodat het niveau van de 

strijdkrachten voldoende is; dat het risico 

bestaat dat die pogingen in de toekomst 

worden ondermijnd als gevolg van een 

gebrek aan marinestrijdkrachten; 

N. overwegende dat de EU er met haar 

pogingen de piraterij te bestrijden in 

geslaagd is de verscheepte ladingen van het 

Wereldvoedselprogramma (WPF) en van 

de Somalië-missie van de Afrikaanse Unie 

(AMISOM) te beschermen; 

Or. en 
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Amendement  6 

Reinhard Bütikofer, Keith Taylor 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Piraterij op zee 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

1. spreekt opnieuw zijn ernstige 

bezorgdheid uit over het voortdurende en 

toenemende risico dat piraterij en 

gewapende overvallen tegen 

internationale schepen met hulpgoederen 

voor  Somalië en internationale en EU-

vissers-, vracht- en passagiersschepen in 

de Indische Oceaan, met name voor de 

kust van Somalië en de Hoorn van Afrika, 

opleveren voor de veiligheid van 

zeevarenden en andere personen en voor 

de stabiliteit in de regio; 

1. is ernstig verontrust over de verdere 

militarisering van de EU-aanpak tegen 

piraterij, die gekenmerkt wordt door drie 

militaire GVDB-operaties en het 

ontbreken van diplomatieke, politieke en 

bemiddelingsinspanningen die de weg 

zouden kunnen banen voor een 

wapenstilstand, vredesonderhandelingen, 

verzoening, demobilisatie en middellange- 

en langetermijninspanningen om de natie 

op te bouwen; 

Or. en 
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Amendement  7 

Reinhard Bütikofer, Keith Taylor 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Piraterij op zee 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 1 bis. neemt nota van de aanwezigheid 

van EU NAVFOR ATALANTA voor de 

kust van Somalië; wijst erop dat EU 

NAVFOR ATALANTA en andere 

marineoperaties, zoals Ocean Shield van 

de NAVO, piraterij alleen met succes 

kunnen ontmoedigen en indammen als de 

piraten die door internationale 

strijdkrachten gevangen worden genomen 

eerlijk berecht worden en als de 

onderliggende politieke, sociale en 

economische oorzaken van het probleem 

aan land worden aangepakt; merkt met 

bezorgdheid op dat de piraten steeds vaker 

geweld gebruiken tegen onbewapende 

burgers; verwerpt het besluit van de Raad 

van 23 maart 2012 waarbij EU NAVFOR 

ATALANTA wordt toegestaan logistieke 

faciliteiten van piraten aan land te 

vernietigen, aangezien dat zou bijdragen 

tot verdere militaire escalatie en 

onaanvaardbare bijkomende gevolgen zou 

kunnen hebben; 

Or. en 
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Amendement  8 

Reinhard Bütikofer, Keith Taylor 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Piraterij op zee 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

4. is ingenomen met het besluit van de 

Raad van 23 maart 2012 tot verlenging 

van het mandaat van de EU NAVFOR 

ATALANTA tot december 2014 en tot 

uitbreiding van het inzetgebied ervan; 

Schrappen 

Or. en 
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Amendement  9 

Reinhard Bütikofer, Keith Taylor 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Piraterij op zee 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

5. betreurt het dat het door de lidstaten 

geleverde aantal vaartuigen voor EU 

NAVFOR ATALANTA is gedaald van 

acht tot slechts twee of drie begin 2012, en 

doet daarom een beroep op de lidstaten 

om meer marineschepen beschikbaar te 

stellen, zodat ATALANTA een succes kan 

worden; 

5. merkt op dat het door de lidstaten 

geleverde aantal vaartuigen voor EU 

NAVFOR ATALANTA is gedaald van 

acht tot slechts twee of drie begin 2012;  

Or. en 
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Amendement  10 

Reinhard Bütikofer, Keith Taylor 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Piraterij op zee 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

6. verzoekt om een nauwere coördinatie in 

het kader van het SHADE-mechanisme 

tussen de EU, de NAVO, de drie grote 

marinemissies tegen piraterij in de regio 

(EU NAVFOR, CTF150/151 en TF508 in 

het kader van de NAVO-operatie Ocean 

Shield) en de diverse internationale 

zeestrijdkrachten, om onnodige 

overlappingen te vermijden, aangezien 

beide organisaties, de EU en de NAVO, op 

basis van hun autonome besluitvorming 

in hetzelfde gebied opereren en 

tegelijkertijd dezelfde belangen hebben en 

grotendeels uit dezelfde Europese landen 

bestaan;  

6. neemt nota van de coördinatie in het 

kader van het SHADE-mechanisme tussen 

de EU, de NAVO, de drie grote 

marinemissies tegen piraterij in de regio 

(EU NAVFOR, CTF150/151 en TF508 in 

het kader van de NAVO-operatie Ocean 

Shield) en de diverse internationale 

zeestrijdkrachten; 

Or. en 
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Amendement  11 

Reinhard Bütikofer, Keith Taylor 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Piraterij op zee 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

10. benadrukt dat straffeloosheid piraterij 

aanmoedigt en dus het ontmoedigen ervan 

belemmert; betreurt het dat ondanks de 

overdrachtsakkoorden van de EU met 

derde landen (Kenia, Seychellen en 

Mauritius), de bilaterale 

repatriëringsovereenkomsten voor 

veroordeelde piraten tussen de Seychellen 

en zowel Puntland als Somaliland en de 

diverse internationale rechtskaders, veel 

piraten en andere criminelen nog steeds 

niet zijn gearresteerd of na hun arrestatie 

vaak worden vrijgelaten wegens het 

ontbreken van geldig bewijs dan wel het 

ontbreken van de politieke wil om tot 

vervolging over te gaan; stelt ook vast dat 

sommige EU-lidstaten over onvoldoende 

strafrechtelijke waarborgen tegen piraterij 

op volle zee beschikken; 

10. benadrukt dat straffeloosheid piraterij 

aanmoedigt en dus het ontmoedigen ervan 

belemmert; betreurt het dat ondanks de 

overdrachtsakkoorden van de EU met 

derde landen (Kenia, Seychellen en 

Mauritius), de bilaterale 

repatriëringsovereenkomsten voor 

veroordeelde piraten tussen de Seychellen 

en de Somalische regio's Puntland en 

Somaliland en de diverse internationale 

rechtskaders, veel piraten en andere 

criminelen nog steeds niet zijn gearresteerd 

of na hun arrestatie vaak worden 

vrijgelaten wegens het ontbreken van 

geldig bewijs dan wel het ontbreken van de 

politieke wil om tot vervolging over te 

gaan; stelt ook vast dat sommige EU-

lidstaten over onvoldoende strafrechtelijke 

waarborgen tegen piraterij op volle zee 

beschikken; 

Or. en 
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Amendement  12 

Reinhard Bütikofer, Keith Taylor 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Piraterij op zee 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

20. is groot voorstander van het vredes- en 

verzoeningsproces van Djibouti; dringt aan 

op een globale aanpak van de situatie in 

Somalië, in het kader waarvan veiligheid 

gekoppeld wordt aan ontwikkeling, 

rechtsstatelijkheid, eerbiediging van de 

mensenrechten en naleving van het 

internationaal humanitair recht; 

20. is groot voorstander van het vredes- en 

verzoeningsproces van Djibouti; dringt aan 

op een globale aanpak van de situatie in 

Somalië, in het kader waarvan veiligheid 

gekoppeld wordt aan ontwikkeling, 

rechtsstatelijkheid, eerbiediging van de 

mensenrechten en naleving van het 

internationaal humanitair recht; verzoekt de 

hoge vertegenwoordiger en de SVEU het 

vredesproces van Djibouti aan een 

kritische beoordeling te onderwerpen en 

te overwegen een team van bemiddelaars 

in te zetten waarvan de leden het 

vertrouwen genieten van een ruim aantal 

Somalische belanghebbenden, waaronder 

vrouwenorganisaties, en in staat zijn een 

groot aantal Somalische actoren rond de 

onderhandelingstafel te krijgen; verzoekt 

de hoge vertegenwoordiger tevens om een 

proces op gang te brengen om actoren van 

het Somalische maatschappelijk 

middenveld zowel binnen als buiten het 

land in de gelegenheid te stellen een 

reguliere en doorlopende discussie te 

voeren over mogelijke oplossingen voor de 

politieke problemen in het land; verzoekt 

de hoge vertegenwoordiger deze twee 

processen aan elkaar te koppelen, met als 
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voorbeeld het succesvolle vredesproces 

van 2000 tot 2005 in Soedan; verzoekt de 

SVEU de vertegenwoordigers van Al-

Shabaab te ontmoeten om uit te vinden in 

hoeverre Al-Shabaab of fracties daarvan 

bereid zijn een vreedzame oplossing te 

vinden; 

Or. en 
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Amendement  13 

Reinhard Bütikofer, Keith Taylor 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Piraterij op zee 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 21 bis. is ernstig bezorgd over de 

voortdurende militaire acties en de 

ernstige schendingen van de 

mensenrechten en het voortdurende lijden 

van de burgerbevolking als gevolg van de 

voortdurende gevechten in Zuid-Centraal 

Somalië; veroordeelt de oorlogsmisdaden 

die door diverse gewapende groeperingen, 

van Al-Shabaab tot regeringsgetrouwe 

milities, worden gepleegd; veroordeelt de 

unilaterale militaire interventies van de 

buurlanden Kenia en Ethiopië in 2011 en 

2012, die alleen maar geleid hebben tot 

een toename van de gevechten, het leed, 

de chaos en de anarchie, zonder dat er 

een definitieve overwinning op Al-

Shabaab werd behaald; verzoekt de Hoge 

Vertegenwoordiger zowel Kenia als 

Ethiopië openlijk te bekritiseren voor hun 

militaire interventies; verzoekt Kenia, 

Ethiopië en alle andere buurlanden, ook 

Eritrea, niet meer te interveniëren in 

Somalië; wijst erop dat de Afrikaanse 

Unie de AMISOM-missie heeft 

gelanceerd, die een mandaat heeft van de 

VN-Veiligheidsraad en wanhopig op zoek 

is naar meer landen die meer troepen 

kunnen leveren; 
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Or. en 
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Amendement  14 

Reinhard Bütikofer, Keith Taylor 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Piraterij op zee 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 29 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

29. onderstreept dat het inzetten van 

particuliere gewapende beveiligers aan 

boord van schepen een maatregel is die niet 

in de plaats kan komen van de 

noodzakelijke allesomvattende oplossing 

van de bedreiging door piraten in al haar 

facetten; neemt in aanmerking dat 

sommige lidstaten met wetgeving ter zake 

zijn gekomen; verzoekt in dit verband de 

lidstaten de noodzakelijke 

veiligheidsmaatregelen aan boord te nemen 

als dit mogelijk is en verzoekt de 

Commissie en de Raad toe te werken naar 

een EU-aanpak met betrekking tot het 

inzetten van gecertificeerd gewapend 

personeel aan boord van schepen om een 

goede uitvoering van de desbetreffende 

IMO-richtsnoeren te waarborgen; 

29. onderstreept dat het inzetten van 

particuliere gewapende beveiligers aan 

boord van schepen een maatregel is die niet 

in de plaats kan komen van de 

noodzakelijke allesomvattende oplossing 

van de bedreiging door piraten in al haar 

facetten; neemt in aanmerking dat 

sommige lidstaten met wetgeving ter zake 

zijn gekomen; verzoekt in dit verband de 

lidstaten de noodzakelijke 

veiligheidsmaatregelen aan boord te nemen 

als dit mogelijk is en verzoekt de 

Commissie en de Raad toe te werken naar 

een EU-aanpak met betrekking tot het 

inzetten van gecertificeerd gewapend 

personeel aan boord van schepen om een 

goede uitvoering van de desbetreffende 

IMO-richtsnoeren te waarborgen; is 

tegelijkertijd bezorgd over de toenemende 

rol van particuliere beveiligingsdiensten 

aan boord van koopvaardijschepen en 

vaartuigen die humanitaire steun naar 

Somalië brengen, aangezien dat zal 

bijdragen tot het ontstaan van een 

veiligheidsmarkt in de maritieme sfeer die 

zou kunnen leiden tot toename van het 

geweld en dodelijke tactieken van beide 

zijden - piraten en gewapend personeel - 
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en de proliferatie van kleine en lichte 

vuurwapens in de regio in de hand werkt; 

Or. en 

 

 


